
NOVA Nationale Video
en Filmmanifestatie 1994

te Almelo
Het organisatiecomité NOVA Manifestatie 1994 van de AV Oost wil u nu
reeds attenderen op de Nationale Video-en Filmmanifestatie van de
NOVA welke dit jaar op zaterdag 12 en zondag 13 november te Almelo
zal worden gehouden.

Een ieder die een dergelijke manifestatie al eens heeft bijgewoond weet
welk een bijzondere ambiance er op die dagen heerst. Genieten van
veel films en video's, bijpraten met collega cineasten, ideeën opdoen,
ervaringen uitwisselen en vragen stellen aan de makers die er hun film-
of videoprodukties vertonen. Erg leerzaam en toch ontspannend.

De locatie is uniek. Een combinatie van theater en hotel. Oftewel het
Theaterhotel'. Film kijken en kunnen overnachten, alles ondergebracht
in één gebouwencomplex. Gemakkelijker kan het niet!

Maak er een extra lang weekend van en verken op vrijdag reeds het
fraaie Twentse land met zijn pittoreske dorpjes. Almelo ligt centraal in
Twente dus alles is 'onder handbereik'. Grijp deze gelegenheid aan en
noteer daarom nu reeds in uw agenda:

12 en 13 november NOVA Manifestatie te Almelo **

Gastronomisch kunt u zich laten verwennen tijdens een diner-dansant
op de zaterdagavond. Een traditioneel randgebeuren.

Eveneens zullen diverse importeurs met hun stands weer acte de présen-
ce geven om hun nieuwste produkten aan u te tonen. Uiteraard staat er
nog veel meer op stapel, maar op dit moment willen we slechts een tipje
van de sluier oplichten.
Laat u dus verrassen in Twente.

Toegangsprijzen: NOVA-leden Niet-leden
Projectie zaterdag ƒ15,- ƒ 20,-
Projectie zondag ƒ15,— ƒ 20,-
Projectie zaterdag en zondag ƒ 25,— ƒ 35,-
Diner en feestavond ƒ45,— ƒ45,-
Lunch (zondag) ƒ25,- ƒ25,-

Maak het totaalbedrag over op Postbankgirorekening 0239729 t.n.v.
NOVA Manifestatie Almelo 1994 te Deventer en u krijgt uw kaartjes dan
per kerende post thuisgestuurd.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Frits ten Bloemendal, de Peppelaar 19, 7491 DJ Delden of telefonisch
05407-62530.

Overnachtingsmogelijkheden ƒ115,—
U dient zelf voor logies te zorgen.
Vermeld bij boeking dat u reserveert t.g.v. de NOVA-
Manifestatie.
2 persoonskamer in het TheaterHotel, incl. ontbijt.
Reserveren vóór 10 oktober 1994:
Tel. 05490-10061.

Logies met ontbijt in het Preston Palace ƒ 85,- p.p.
(1,2 km vanaf het TheaterHotel)
Zo spoedig mogelijk reserveren.
Tel. 05490-42125

Camping De Pooksbelten (4 km vanaf het TheaterHotel)
Caravan/tent ƒ 4,50
Overnachting p.p. ƒ 4,50
Elektriciteit ƒ 3,50
Auto ƒ 4,50
Gaarne tijdig reserveren. Tel. 05490-61281


